
9. számú melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez 

 

K É R E L E M  

 

ÓVODÁZTATÁSI, ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA  

 

1. Kérelmező adatai: 

Neve: ……………...……………………………………………………………………………. 

Születési neve: .……..………………….………………………………………………………. 

Születési helye: …….……………………………. Ideje: ………..év……..…….hó……….nap  

Anyja neve:…………………………………………. 

Állampolgársága:…………………………………… 

Családi állapota:…………………….. � egyedül élő; � nem egyedül élő 

TAJ száma:……....………………………………… 

Telefonszám/elérhetőség:………………………….. 

 

Lakóhelye:……………………........település……………………….. út/utca/tér/köz …..…… 

szám ……….. em/fszt/alagsor ……… ajtó 

Milyen minőségben lakik ezen a címen: tulajdonos, főbérlő, családtag, haszonélvező, 

egyéb………………………...  

 

Tartózkodási helye: ………………település………………………. út/utca/tér/köz …..…… 

szám ……….. em/fszt/alagsor ……… ajtó 

 

Milyen minőségben lakik ezen a címen: tulajdonos, résztulajdonos, főbérlő, albérlő, társbérlő, 

bérlőtárs, családtag, haszonélvező, egyéb………….................  

 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen: (megfelelő rész aláhúzandó) 

1.) Lakóhelyemen  2.) Tartózkodási helyemen élek. 

 



2. Kérelmező családtagjainak személyi adatai:  

 Név Születési hely, 

idő 

(év, hó, nap) 

Anyja neve Társadalom-

biztosítási 

Azonosító Jele 

(TAJ) 

Óvoda,  

általános isk. 

közép isk.  

Megnevezése 

1. házastársa,  

    élettársa 

    

 

2. gyermekei      

      

      

      

      

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban: 

………………..  Ft. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 

felhasználásához, kezeléséhez. 

 

 

Kelt:……………………………… 

…………………………… 

kérelmező aláírása 

 

 

Ügyintéző tölti ki!  

A családban az egy főre jutó havi jövedelem a minimálbér 3 szorosát.  

 nem haladja meg   meghaladja.   

 

 

 

 

 

 



TÁJÉKOZTATÓ KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOKRÓL 

 

Az óvodáztatási, beiskolázási támogatás megállapításához az alábbiak szükségesek: 

 

1. kérelem nyomtatvány, 

2. óvodába járás tényének igazolása,  

3. a középfokú tanulmányok folytatásának igazolására iskolalátogatási igazolást kell 

csatolni. 

A munkanélküli státusz az illetékes munkaügyi kirendeltség által kiadott hatósági 

bizonyítvánnyal igazolható. 

Az egy főre eső jövedelem számításakor: 

 

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a 

továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását 

megelőző hónap jövedelmét, 

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén 

a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett 

jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál 

azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a 

bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. 

Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor 

az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell 

kiszámítani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


